
Додаток № 1 

 
ДБН А.2.2.-14-2016 (структура робіт та документації) 

 
  Вид робіт Зміст та склад робіт (кошторисом 

обраховані) 
Документація (результат робіт актується)  Примітки 

  
і. Науково-дослідні роботи 

 
  1. Попередні роботи 
   1) Поп. вивчення літ. і графічн джерел 1) Короткі історичні відомості.   
   2) Поп. архітектурне обстеження 2) Схематичний обмір. 

3) Визначення фізичного об‘єму пам‘ятки. 
4) Акт огляду технічного стану пам‘ятки. 
5) Акт визначення рівня складності робіт з 

розроблення документації. 
6) Акт визначення втрат пам‘ятки. 
7) Схема місць улаштування зондажів, шурфів, 

встановлення будівельних риштувань, розкриття 
конструкції, відбору зразків матеріалів. 

  

   3) Поп. обстеження конструкцій     
   4) Поп. інженерне обстеження    
   5) Поп. технологічне обстеж. (в разі 

потреби) 
   

   6) Поп. археологічне обстеж. (в разі 
потреби) 

   

   7) Фотофіксація 8) Схема фотофіксації. 
9) Фотографії загального вигляду та елементів 

пам‘ятки з анотаціями. 

  

    10) Програма виконання науково-дослідних робіт.   
    11) Програма виконання науково-проектних робіт.   
    12) Програма аиконання протиаварійних та/або 

невідкладних консерваційних робіт (за потреби). 
  

    13) Кошторисний розрахунок на виконання науково-
дослідних, науково-вишукувальних та науково-
проектних робіт (за потреби). 

  



    14) Кошторисний розрахунок вартості ремонтно-
реставраційних робіт (за потреби). 

  

    15) Пропозиції щодо необхідності визначення стану 
забруднення на ділянці пам‘ятки (за потреби). 

  

    16) Реставраційне завдання.   
       
  2. Матеріали обстежень (для Аваріних робіт та Консервації) 
       
  3. Комплексні наукові дослідження 
    

3-1 Історико-архівні та бібліографічні дослідження 
 

   1) Збір та вивчення опублікованих 
джерел. 

2) Виявлення архівних матеріалів та їх 
систематизація. 

1) Історична (історико-архітектурна) довідка.   

       
    

3-2 Натурні дослідження та вишукування (визначається програмою) можуть включати 
 

   1) Обміри (архітектурні, архітектурно-
археологічні, фотограмметричні). 

2) Архітектурні або архітектурно-археологічні 
обміри. 

  

   2) Інженерні дослідження. 3) Звіт про інженерне обстеження (з фіксацією 
стану мереж та висновками щодо їх 
експлуатаційних показників та рекомендації 
щодо їх подальшої експлуатації). 

  

   3) Конструкторські дослідження. 4) Звіт про конструкторське обстеження (з 
фіксацією стану конструкцій та висновками щодо 
їх експлуатаційних показників та  рекомендації 
щодо їх подальшої експлуатації). 

  

   4) Науково-технологічні дослідження. 5) Звіт про хіміко-технологічне обстеження та 
дослідження з рекомендаціями щодо 
застосування матеріалів та технологій. 

  

    6) Звіт про дослідження живопису і предметів 
внутрішнього оздоблення. 

  

    7) Звіт про археологічні дослідження (за потреби).   
    8) Звіт про інженерно-геологічні вишукування з 

висновками та рекомендаціями. 
  



    9) Звіт про архітектурні дослідження.   
   5) Дослідження території, прилеглої до 

пам‘ятки. 
   

   6) Фотофіксація. 10) Книга «Фотофіксаційні матеріали» з анотацією 
кожного фото. З невід‘ємною частиною схемою 
фотофіксації, яка в кожному окремому випадку 
становить схематичні плани, фасади, перерізи 
(перетини), на  яких наносяться: точки та 
напрямки фотофіксації, номери фотографій. 

  

   7) В межах завдань, поставлених у 
програмі науково-дослідних робіт: 
планни , фасади, перерізи (перетини) 
із позначеннм місць влаштування 
зондажів, шурфів з метою 
дослідження кладки (мурування).  

   

      Результатом є:  
1) Фіксація первісного ядра 

пам‘ятки та пізніших 
історичних нашарувань. 

2) Визначення 
функціональної 
типології. 

3) Визначення ролі в 
навколишному 
середовищі. 

4) Належшість до 
архітектурного стилю 
(стилів). 

5) Колористичне 
вирішення. 

6) Авторства, тощо. 
       
    

3-3 Камеральні (в т.ч. лабораторні) дослідження 
 

       
       
  



іі. Науково-проектна документація 
 

  Протиаварій
ні роботи 

    

  Невідкладні 
консервацій
ні роботи 

    

  ЕП (Ескізний 
проект) 

    

  П (Проект)     
  4. РП (робочий проект) 
   1. Затверджувальна частина    
   1-1 Пояснювальна записка. 1) Загальні відомості про пам‘ятку. 

2) Описи вигляду та стану будівлі. 
3) Рішення з посиланням на матер. комплексн. 

наук. дослідж. 
4) Рішення зі збереж монум мист і предм внутр озд 

з посил. на  матер. комплексн. наук. дослідж. 
5) Рішення зі збереж археолог та/або архіт-

археолог в межах ділянки проектування. 
6) Описи графічн реконструкції (за потреби). 
7) Пропозиції колористичного вирішення фас та інт. 
8) Відомості обсягів робіт (1 із 2). 
9) Оцінка впливу на навкол середов (за потреби). 
10) Пропозиції щодо: сан норми, безп., охор навк 

серед., пож. безп., енергозбереж., доступність. 
11) Пропозиції з благоустр, верт планувн., та  

озелення тнр пам. 
12) Принципові рішення пристосування пам. (за 

потреби). 
13) Основні ТЕП. 

  

       
   1-2 Креслення. 

 
1) Ситуаційний план. 
2) Схема розташування. 
3) Генплан. 
4) Схема інженерних мереж. 
5) Схема розташування будівлі. 
6) Схема руху трансп і піш. (за потреби). 

  



7) Схема вертикального планування. (за потреби). 
8) Схема озеленення. (за потреби). 
9) Плани, фасади, перерізи (перетини). 
10) Розгортки стін інт. (за потреби). 
11) Фрагменти, вузли та деталі. (за потреби). 
12) Колористичне вирішення фасадів (1 із 2). 
13) Принц. схеми інж. забеспечення пам.  

       
   1-3 Технологія виконання 

ремонтно-реставраційних робіт. 
 

1) Опис видів робіт. 
2) Опис послідовності виконання робіт. 
3) Вимоги щодо застосування матеріалів. 

  

   1-4 Основні положення 
організації реставрації. 

ДБН А.3.1-5   

   1-5 Відомості обсягів робіт. Відомості обсягів робіт (1).   
   1-6 Кошторисна документація (1) ДСТУ Б Д.1.1-7; ДСТУ Б Д.1.1-1 (1 із 2)   
       
   2. Робоча документація    
   2-1 Текстова частина 1) Опис. 

2) Технологія. 
3) Відомості потреби в матер. 
4) Відомості обсягів роб (2 із 2). 

  

       
   2-2 Креслення 1) Картограма робіт. 

2) Маркувальні креслення. (за потреби). 
3) Роб кресл. Заг виду: Плани, Фас.,  Перерізи 

(перетини). 
4) Роб кресл на вик різних видів робіт. 
5) Вузли та деталі. 
6) Шаблони зі специфікац. 
7) Паспорта опорядження фасадів (2 із 2). 
8) Технологічні схеми з планами розміщ устаткуван. 

(в разі пристосування пам). 
9) Роб кресл деталей генплану. 
10) Інші. кресл. 

  

       
   2-3 Кошторисна документація (2) ДСТУ Б Д.1.1-7; ДСТУ Б Д.1.1-1 (2 із 2)   
  Р     
       



 

       
 Ііі. 

Науково-
реставр
аційний 
звіт 

  1) Перелік вих дан. 
2) Короткі історичні відомості з будівельною 

периодизацією пам. 
3) Перелік та результати проведен дослідж з дод 

або з посилан на матер., та фотогр з анотац та 
схем фотофікс. (окремою книгою). 

4) Короткі відомості прийнятих проектн ріш. з 
посил на матер наук-досл роб. 

5)  Результати наук-досл робіт, виконаних у ході 
ремонтно-реставрац робіт. 

6) Опис змін та їх обгрунтувань, які були внес. до 
проекту (за наявності). 

7) Док. та матер., які вплинули на хід вик робіт (за 
наявності). 

8) Опис проведених робіт, їх технологій і методики 
виконання. 

9) Перелік використаних будівельних та 
оздоблювальних матер., виробів, конструкцій та 
обладнання. 

10) Висновки за рез виконаних наук-досл, наук-
проектн та виробнич робіт. 

  

       


